
připravované kulturní komisí
a přijaté radou města dne 2. 11. 2015,

které se budou konat ve městě Újezd u brna

Rozžíhání vánočního stromu před radnicí
pátek 27. 11. 2015 v 16:00 hodin

Výroba adventních věnců na oratoři
sobota 28. 11. 2015 v 09:00 hodin

Pietní akt na Rychmanově
úterý 1. 12. 2015  v 17:00 hodin

17:00 Zapálení ohňů u Piety za padlé civilisty v bitvě u Slavkova 
a vypouštění lampionů štěstí, poté bude v jídelně DPS následovat 

vystoupení dětského lidového souboru Jamírek. 

Dětský karneval v sále Na Rychtě
neděle 13. 12. 2015 v 15:00 hodin

Adventní koncert v obřadní síni
sobota 19. 12. 2015 v 16:00 hodin 
„Salonní orchestr Františka Školaře“

Vánoční koledy v obřadní síni
úterý 22. 12. 2015 v  17:00 hodin

„Felix Slováček“
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nové hřiště v parku u klubovny pro mládež 
Je to rok, co jsme skončili s revitalizací zeleně v parku u koupaliště. Cena včetně chodníků a stavebních úprav byla cel-
kem 1.868.590,84 Kč, dotace na revitalizaci zeleně v parku byla ve výši 633.913,65 Kč. Za půl roku na to jsme postavili 
v parku dětské prolézačky, skluzavku, houpačky a jiné, za cenu 926.497,- Kč. 
Před 14 dny jsme v témže parku před klubovnou pro děti zrekonstruovali hřiště o celkové ploše 350 m2, které má nyní 
umělohmotný povrch, a to za cenu 226.270,- Kč, dodavatelem JM DEMICARR s.r.o. Je nutno také zmínit, že vlastní klu-
bovnu, kterou vidíte na obrázku, jsme postavili z dotace, a pokud si vzpomenete, na bývalé tribuně amfiteátru. Otvírací 
doba Klubovny pro děti a mládež je denně od pondělí do pátku 13:00 – 19:00 hodin. Vedoucí klubovny je paní Karla 
Blažková, tel. č.: 777 674 691.

Rada města na svém zasedání č. 41. dne 9. 11. 2015 rozhodla poskytnout všem organizacím, které pracují s dětmi, 
bezúplatně a přednostně prostoru haly tělocvičny v základní škole. Důvodem je skutečnost, aby organizace pracu-
jící s dětmi, kterým přispívá město, nemuseli vlastně s nájmem vracet část dotačních peněz městu.

starosta města 


